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فرار توریستهای نوروزی از تور سارقان
هیچگاه مدارک و پــول و گذرنامــه را در اماکن
عمومی و پرجمعیت از جیب یا کیفتان خارج
نکنید.
تا حد امکان درمسافرت خارج
ازکشور از خریدوفروش گردنبند،
انگشتری ،ســاعت و زینتآالت
پرهیز کنید؛ چون ممکن اســت
تقلبیباشد.
درهنگام ورود به کشور مقصد،
افراد ناشناس و بعضا ایرانی با عناوین
مختلــف ازجمله مترجم ،راهنمــا و ...به
مســافران تازهوارد مراجعه میکنند؛ هیچگاه به آنها

اعتماد نکنید.
مــدارک هویتی و مســافرتی خود مثل
گذرنامه ،شناسنامه را به هیچ عنوان و
تحت هیچ شرایطی دراختیار افراد
ناشناسقرارندهید.
چنانچه به هر دلیل توســط
پلیس محلی بازداشــت شدید،
بالفاصله از مأمــوران بخواهید
به اســتناد ماده  ۳۶کنوانسیون
وین مراتب را به ســرعت به سفارت
یا نزدیکترین سرکنسولگری جمهوری
اسالمیایراناطالعدهند.

سـرقـت سیـن تلـخ
شهروند| توصیههای پلیس تنها برای ایمنی بیشتر همشهریان و آرامش آنان در ایام سفر و گذراندن تعطیالت
عید است ،به همین خاطر از شهروندان تقاضا میشود به تعدادی از هشدارهای پلیس که باعث جلوگیری از
سرقتوایجاداطمینانخاطرهنگامترکخانهومسافرتمیشود،توجهکنند.
در ارتكاب هرعمل مجرمانه دوعامل اصلي دخيل هستند :انگيزه مجرم و شرايط و فضاي مناسب براي وقوع
جرم .از بينبردن انگيزه مجرمان ،وظيفهاي فراتر ازحيطه توان مسئوليتهاي يك شهروند عادي و درمحدوده
اختياراتوتواناييهايسازمانهاي كالنكشورياست؛اماجلوگيريازايجادفضاوبسترمساعدبروز يكعمل
مجرمانه توسط بزهكاران ،تا حد بسيار وابسته به نوع عملكرد هريك از شهروندان است كه ميتواند آنان را
دربرابرمجرمانفرصتطلبحفظکندوموجبناكامياينافرادمیشود.

سفر بدون سرقت
کســانی که درســفر ،اقدام به چــادرزدن
دربوستانهاواماکنتفریحیشهرهایتوریستی
میکنند ،حتما در اماکن خاص تعیینشده و در
نزدیکیمأمورانپلیسباشد.
از چادرزدن درحاشــیه شهرها یا
اماکــن تاریک و خلــوت پرهیز
کنید.
از قراردادن پول ،مدارک
و اشــیای قیمتی در داخل
چادرپرهیزکنید.
دراطرافاماکنتفریحی
وباستانیوجاذبههایطبیعی
مانند کوهها و آبشــارها مراقب
افراد مشکوک باشــید ،زیرا سارقان
بهعنوان گردشگر اقدام به شناسایی خودروها
کرده و درفرصتی مناســب دســت به سرقت

میزنند.
ازمشاركت درحمل اثاثيه و چمدان افرادي
كهنميشناسيد،خودداريكنید.
مراقب بارهایی که جهت بارگیری به هواپیما
میدهید ،باشید؛ دقت کنید برچسب
بارها به آنها چســبیده و ته برگ
برچسبها نیز به بلیت شما
الصاق شده باشد و از حضور
درجاهای شــلوغ فرودگاه
پرهیزکنید.
هیــچگاه نخســتین
تاکســیهایی را که هنگام
خروج شما از ســالن فرودگاه
مقابل شــما ترمز میکنند ،ســوار
نشوید؛چراکهممکناسترانندهازقبلمنتظر
شمابودهباشد.

کســانی که در نوروز به ســفر میروند ،باید مراقب افراد مشکوک در
اماکن تفریحی و شلوغ باشند .معموال عدهای بهعنوان گردشگر خودروها را
شناساییمیکنندودریکفرصتمناسبدستبهسرقتمیزنند.
سارقان خودرو معموال در ایام نوروز لوازم خودرو و اشیای قیمتی داخل
خودرو را سرقت میکنند ،بنابراین شهروندان در ایام عید سعی کنند بعد از
پارکخودرولوازمقیمتیوکیفخودراداخلخودرونگذارند.
سارقان برای ســرقت لوازم خودرو ،به آن آسیب میزنند و با شکستن
شیشه نقشه خود را اجرا میکنند ،برای همین رانندگان باید این را بدانند که
استفاده از دزدگیر ،قفل پدال و قفل فرمان و ساير وسايل بازدارنده ،بهترین

راهکاربرایکاهشسرقتاست.
رانندگان از تعمیرگاههای غیرمجاز درطول ســفر اســتفاده نکنند و
سوییچ خودروی خود را به افراد غیرمجاز نسپارند؛ چراکه عدهای با همین
تعمیرگاههایغیرمجاززمینهسرقتخودروهارادرایامنوروزفراهممیکنند.

برخی از سارقان با استفاده از تصادفات صوری دست به سرقت میزنند،
برای همین رانندگان اگر با تصادفات مشکوک روبهرو شدند ،با اطمینان از
قفلبودندرهاوبرقراریامنیت،بهموضوعرسیدگیکنند.
رانندگان هنگام گــردش و تفریح ،خودروی خــود را درمکانی امن و
درصورتامکاندرپارکینگهایعمومیومطمئنپارککنند.
درصورت پنچرشــدن خودرو برای خروج از خودرو و تعویض چرخ ،د ِر
خودرورابسته،سپساقدامبهتعویضچرخکنند.
رانندگان به جای قراردادن اثاثیه خود روی باربند آنها را درصندوق عقب
خودرویخودقراردهند.

تعداد مصدومان کل کشور نسبت به زمان مشابه 40درصد کاهش داشت

آخرین چهارشنبهسال با  2کشته و 2هزار و  351مصدوم

شهروند| چهارشنبه امســال با  2فوتی و 2هزار و
 351مجروح به پایان رســید .این درحالی اســت که
 600نفــر از مجروحان در بیمارســتانهای کشــور
بستری شدند و حال  5نفر از آنها به شدت وخیم است.
ن یکهزار و  389مــرد و  48زن نیز در رابطه
همچنی 
با حادثههای شب چهارشنبهسوری دستگیر شدند.
مجتبی خالــدی ،ســخنگوی اورژانس کشــور با
اعالم آمــار قربانیــان چهارشنبهســوری گفت« :بر
اســاس آخرین آمار ،تعــداد مصدومان کل کشــور،
2هزار و  351نفر اعالم شــد که نسبت به زمان مشابه
40درصد کاهش داشته است .از مجموع 2هزار و 351
نفر مصدوم 600 ،نفر بستری شــدند که  5نفر از این
تعداد در بخش مراقبتهای ویژه هســتند .همچنین
در شهرستان مهاباد چشم یک دختر 25ساله به علت
اصابت مواد محترقه تخلیه شد».
وی همچنین از وقوع حادثهای شــدید برای مردی
27ساله در محله پیروزی تهران خبر داد و گفت« :براثر
انفجار مواد محترقه ،دست و پای این مرد قطع شد».
خالــدی بــا بیــان اینکــه  2فوتــی از حادثــه
چهارشنبهســوری داشــتیم ادامه داد« :یکی از آنها
نوجوان  14ســاله تهرانی و دیگری در استان اصفهان
گزارش شد که هنوز مشخصات کامل وی اعالم نشده
است».
وی گفــت« :از روز  17اســفند کــه نخســتین
گزارشهای حوادث چهارشــنبه پایانسال مخابره
شد 60 ،مصدوم یعنی  51مرد و  9زن داشتیم که  9نفر
در این حوادث جان باختند».
 ۴۲۲نفر از مصدومان همچنان بستریاند
همچنین دکتر پیرحســین کولیوند ،سرپرســت
اورژانس کشــور در اینباره گفــت« :بهدنبال حوادث
چهارشــنبه آخــر ســال ،همچنــان  ۴۲۲نفــر در

سرقتهای عیدانه از خانه مسافران
زمانی که خانه را ترک میکنید ،از بستهبودن
همه راههــای ورودی اعــم از درها
و پنجرههــا اطمینــان حاصل
کنید .اگــر تمایــل دارید
پنجرهها را بــاز بگذارید،
حتما بــرای آنها حفاظ
درنظر بگیرید.
روی دیــوار حیاط
منــزل خــود ،حفاظ
مقــاوم نصــب کنید؛
حفــاظ را طــوری تعبیه
کنید که اگر تیر چراغ برق،
علمک گاز ،درخت یا خودرویی
درکنار آن قرار داشت ،سارقان نتوانند
از آنها برای ورود به ساختمان استفاده کنند.
وسایل را طوری داخل خودرو قرار دهید که
توجه افراد را جلب نکند .این کار را میتوانید در
داخل پارکینگ انجام دهید.
همه با هــم از منزل خارج نشــوید .خروج
همزمان ســاکنان و چند قفلهکردن درها ،توجه
افراد را جلب میکند.
از واگــذاری کلید به بنگاههــای معامالت
ملکــی ،شــرکتهای خدماتــی و کارگــران و
تعمیرکاران خودداری کنید.
اگر میخواهید به مسافرت بروید یا مجبورید
چند روزی خانه را خالی بگذارید ،وســایل برقی
منزل خود ازجمله سیســتمهای روشــنایی و

نیز وســایل صوتی و تصویری را به سیستمهای
دارای زمانبندی مجهــز کنید .این
سیستمها با توجه به زمانی که
روی آنهــا تنظیم میکنید،
درطول شبانهروز وسایل
برقی شــما را به صورت
اتوماتیــک روشــن و
خاموش میکنند.
شــهروندان دراین
ایام پــول ،جواهــرات و
لوازم کوچــک قیمتی را
درخانه نگهداری نکرده و آنها
را به افراد قابل اعتماد بسپارند.
همسایههای امین میتوانند زمانی
که شما درخانه نیستید ،مراقب اوضاع باشند .این
کار باید در غیاب آنها توسط شما نیز انجام شود .با
این حال مراقب باشید افراد ناشناس و غیرمطمئن
را از برنامه سفر خود مطلع نکنید.
دوربینهای حفاظتی در هرقسمتی از منزل
قابل نصب هســتند .میتوانید آنهــا را به رایانه
شــخصی خود وصل کرده و حتی زمانی که در
منزل نیســتید ،فضای داخلی و محوطه بیرونی
را کنترل کنید.
اگر وارد خانه شــده و متوجه سرقت شدید،
بدون اینکه به چیزی دســت بزنید ،فورا خارج
شــده و با مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰تماس
بگیرید.

هشدارهای نوروزی پلیس فتا

سارقان خودرو
در کمین مسافران نوروزی

بیمارســتانهای کشور بستری هســتند .در آخرین
چهارشــنبهســال کل مراجعات اورژانس در کشور
 ۲۳۵۱نفر بوده اســت که این تعداد نســبت به مدت
مشابه خود د ر ســال گذشته ۴۰درصد کاهش داشته
است .بر این اســاس درپی حوادث چهارشنبهسوری،
شــب گذشــته  ۶۰۰نفر در بیمارســتانهای کشور
بســتری شــدند و تاکنــون  ۴۲۲نفــر همچنان در
بیمارستانها بســتری هستند .متاســفانه به دنبال
حوادث چهارشــنبه آخرســال دو نفر جان خود را از
دست دادند که یک نفر آنها جوانی ۲۳ساله در اصفهان
و دیگری نوجوانی ۱۴ساله در تهران بوده است».
همچنین حسن عباسی ،سخنگوی اورژانس تهران
دربــاره آخرین آمــار مصدومان چهارشنبهســوری
در شــهر تهــران گفت« :طبــق آخریــن گزارشها
سهشنبهشب گذشــته  ۵۱نفر مصدوم شدند که ۲۷
نفر از آنها توســط عوامل اورژانس به بیمارستان اعزام
شدهاند».
به گفته وی ۲۴ ،نفر نیز به صورت سرپایی در محل
حادثه درمان شدهاند.
 133ماموریت آتشنشانی در پایتخت
جالل ملکی ،ســخنگوی ســازمان آتشنشــانی
تهــران نیــز از کاهــش بیســابقه حوادث شــب
چهارشنبهسوری نســبت به زمان مشابه خبر داد و
درباره ایــن حادثه گفت« :مجمــوع حوادث مرتبط
با شــب چهارشنبهســوری در پایتخت  133مورد
بوده اســت که این تعداد نســبت به زمان مشــابه
سالهای گذشــته با کاهش چشــمگیر مواجه بود.
در مراســم چهارشنبهســوری امســال ،آرامترین
شب چهارشنبهســوری را ســپری کردیم .حوادث
چهارشنبهســوری به  2قســمت قبل و بعد تقسیم
میشــود که همهســاله حوادث قبل از این مراسم
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تلفــات و مصدومــان زیــادی در انبارهــای مواد
محترقه داشــت اما با همکاری خوب شهروندان در
ســالجاری این آمار به صفر رسید .در حوادث شب
چهارشنبهسوری نیز نسبت به زمان مشابه با کاهش
چشــمگیری مواجه بودهایم که این آمار نشــان از
پایبند بودن هموطنان بر عهد و پیمان خود به منظور
پاسداشت خون شهدای آتشنشان بوده است».
دستگیری  1389مرد و  48زن در
چهارشنبهسوری
در ادامه ســردار محمد شــرفی ،رئیــس پلیس
پیشگیری ناجا درباره آمار خســارات جانی حوادث
چهارشنبهسوری از دستگیری یکهزار و 389مرد و
 48زن در چهارشنبهسوری امسال خبر داد و گفت:
«از این تعــداد  959نفر به مراجــع قضائی معرفی و
بقیه با تعهد آزاد شدند .امسال زمان استفاده از مواد
محترقه کاهش یافت».
سردار شرفی همچنین از دســتگیری  48زن در
این شــب خبر داد و افزود« :از این تعداد نیز  12نفر
با اخذ تعهــد آزاد و مابقی به مراجــع قضائی معرفی
شدند».
به گفته وی ،در آمار دستگیریها نیز شاهد کاهش
نسبت به مدت مشابه د ر سال قبل بودهایم.
رئیس پلیس پیشــگیری ناجا درباره آمار خسارات
جانی حوادث چهارشنبهســوری گفت« :یکهزار و
 93نفر نیز به شکل ســرپایی در محل درمان شدند.
همچنین دو نفر جان خود را از دست دادند که یکی
از آنها در تهران و دیگــری در اصفهان جان خود را از
دســت داد .برابر آمارها در این شب  46نفر از عوامل
اورژانس ،پلیس و آتشنشــانی نیز در سراسر کشور
مصدوم شــدهاند که به چشم یکی از آتشنشانان نیز
آسیب رسید».

درصورتی که از اینترنت رایگان اماکنهای
عمومــی اســتفاده میکنیــد ،از
انجام هرگونــه عملیات بانکی
خودداری کنید.
روی فایلهای لوازم
الکترونیکی خود پسورد
بگذاریــد تــا درصورت
مفقودی اطالعات شما
به دست دیگران نیفتد.
اطالعات ســفرخود را
درشــبکههای اجتماعــی به
اشــتراک نگذارید .اطالعات عدم
حضور شما درخانه میتواند دراختیار سارقان

قرار گیرد.
در اســتفاده از دســتگاههای
حاملداده -دوربین عکاســی و هر
نــوع حافظه جانبی کــه همراه
خود میبرید ،دقت کرده تا در
هتل و سوییت جا نماند.
روی اســمارت فونهــا
و تبلتها برنامــه کاربردی
و مفیــدی نصــب کنیــد تا
درصورت گمشــدن یا سرقت
دستگاه به راحتی اطالعات محلی
که دستگاه شــما در آنجا قرار دارد را
پیدا کند.

